LES LACS DE L'EAU D'HEURE - AQUACENTRE / HEROPENING TE
BEVESTIGEN



Autoparking



Busparking
200 plaatsen


Maestro



Visa/MasterCard

Het waterrecreatiepark biedt een overdekt en een buitenzwembad die het hele jaar toegankelijk zijn, met stroomversnellingen en
waterstralen, een 'infinity jump' glijbaan en een ploeterbad met spelen voor kinderen.
In de zomer kan men ook genieten van een spray park van 500 m², ligzetels en een openluchtbar!
Ook sportieve activiteiten staan op het programma: aquabike, aquagym en squash.
Ontdek 'A l’Heure du bien–être', een prachtig modern wellnesscenter met jacuzzi's, sauna's, een hamam, lichttherapie en behandelingen à
la carte.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Enkel het openluchtzwembad is open met de waterspeelplaats alsook de bar.
Het hele jaar, behalve tijdens technische sluitingen. Op maandag gesloten - Van dinsdag t/m vrijdag van 14 tot 19.30 u - Weekends
en schoolvakanties: 10.30 tot 19.30u • Wellnesscenter: van woensdag tot zondag: 14 tot 19.30 u • Het is aan te raden het uurrooster
na te zien op www.parcaquacentre.be
Prijs
Waterpretpark: kinderen (<3) gratis - kinderen (3-12) €5 - volwassenen (vanaf 13 jaar) €10. Betalende collectieve lessen zwemmen,
aquagym en aquabike - Wellnesscenter: www.centrewellness@lleh.be

Informatie voor groepen

Uurrooster
Maandag 0:00 - 0:00
Dinsdag 14:00 - 19:30
Woensdag 14:00 - 19:30
Donderdag 14:00 - 19:30
Vrijdag 14:00 - 19:30
Zaterdag 10:30 - 19:30
Zondag 10:30 - 19:30
Prijs
Speciaal tarief voor minimaal 20 personen • Privé afhuren op aanvraag (Tel. 071/20.81.81).
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E42 Luik-Bergen-Doornik afrit Charleroi, richting Philippeville. Vanaf de Meren van Eau d'Heure borden met pijlen volgen
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